
Tirdzniecības noteikumi 

GAUJAS SVĒTKI ĀDAŽOS GADATIRGUM 
2017.GADA 27.MAIJĀ  

1. Pasākuma organizators ir Ādažu novada pašvaldības iestāde “Ādažu Kultūras centrs”. 

2. Teritorija – Gaujas iela (no Attekas līdz Vējupes ielai), Gaujas ielas skvēri, Gaujas parks. 

3. Tirdzniecības vietas noformējuma un apģērba stilam jābūt savstarpēji saskaņotam un atbilstošam 

piedāvāto izstrādājumu klāstam. 

4. Tirdzniecības vietas tiks sadalītas pēc iezīmētā plāna (Pielikums Nr.2).  

A zona  - sabiedriskā ēdināšana, 11.00 – 05.00 – 5 vietas 

B zona - bērnu aktivitātes (atrakcijas, pakalpojumi), 11.00 – 22.00 

C zona – amatnieku  un zaļais tirgus, 9.00 – 16.00 - 200 vietas 

D zona - tirdzniecība ar saldējumu, dzērieniem, karstām uzkodām; 11.00 – 05.00 – 15 vietas  

5. Ar pieteikumiem B zonā tiks noslēgti īstermiņa nomas līgumi un iekasēta nomas maksa, 

pamatojoties uz Ādažu novada domes 2011. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.27 

“Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (http://www.adazi.lv/wp-

content/uploads/2016/08/SNOT_Neapb%C5%ABv%C4%93tas-zemes-noma.pdf) 

6. Par tirdzniecības vietas izmantošanu A, C un D zonā tiek iekasēta pašvaldības nodeva, 

pamatojoties uz Ādažu novada domes 2010. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 

“Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā” 

(http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/and_saistosie_not/snot_nodeva_tirdzniecibai_publiskas_viet

as_konsolidets.pdf): 
 

Ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem un tās pārstrādes produkciju 5.00 EUR dienā 

Ar savvaļas produktiem 3.00 EUR dienā 

Ar mājsaimniecību amatniecības produkciju un ar kultūras un mākslas produkciju 10.00 EUR dienā 

Ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm 20.00 EUR dienā 

Ar grāmatām un preses izdevumiem 10.00 EUR dienā 

Ar alu, fīzu, sidru, karstvīnu 20.00 EUR dienā 

Ar alkoholiskiem dzērieniem 40.00 EUR dienā 

7. Apstiprinot pieteikumu, tiks piešķirts tirdzniecības Nr., kas tirgotājam tiks paziņots personīgi 

uz norādīto e-pastu. 

8. Ādažu novadā deklarētās fiziskās personas, kas tirgo pašaudzētu lauksaimniecības produkciju, 

nodevu maksā 50% apmērā. 

9. Juridiskas personas, kuru juridiskā adrese ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, nodevu 

maksā 70% apmērā. 

10. Pieteikšanās tirdzniecībai notiek elektroniski, nosūtot pieteikuma veidlapu (pielikums Nr.1)  uz 

e-pastu elina@adazikultura.lv līdz 11.05.2017.  

11. Pieteikuma veidlapai jāpievieno uzņēmuma foto, kurās jābūt skaidri redzamam un saprotamam 

produkcijas izskatam un noformējumam. 

12. Viens Pretendents var pieteikties tikai uz 1 (vienu) tirdzniecības vietu, izvēloties kādu no 

tirdzniecības zonām. 

13. Organizatoram ir tiesības: 

13.1. apstiprināt dalībai Pasākumā tos Pretendentus, kuru piedāvājums, atbilst visām šajos 

Noteikumos minētajām prasībām un kuru piedāvājums pēc Organizatora ieskatiem padara 

daudzveidīgāku un interesantāku Pasākuma kopainu;  

13.2. neapstiprināt dalību Pasākumā tiem Pretendentiem, kuru produkcijas saturs un/vai 

kvalitāte un/vai izvēlētā tēla, noformējuma un apģērba koncepcija novērtējuma rezultātā atzīta 

par Pasākumam neatbilstošu.  

http://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2016/08/SNOT_Neapb%C5%ABv%C4%93tas-zemes-noma.pdf
http://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2016/08/SNOT_Neapb%C5%ABv%C4%93tas-zemes-noma.pdf
http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/and_saistosie_not/snot_nodeva_tirdzniecibai_publiskas_vietas_konsolidets.pdf
http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/and_saistosie_not/snot_nodeva_tirdzniecibai_publiskas_vietas_konsolidets.pdf
mailto:elina@adazikultura.lv


  

14. Organizatora nolēmumi attiecībā uz tirdzniecības Dalībnieku atlasi un tirdzniecības vietu 

izkārtojumu ir galīgi un nav apstrīdami. Organizatoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem izvietot 

un līdz Pasākuma sākumam mainīt Dalībnieku izkārtojumu tirdzniecībai paredzētajās vietās. 

15. Pasākuma laikā nav atļauta nekāda veida politiska reklāma. 

16. Norēķinu rekvizīti: 
ĀDAŽU NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000048472 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 

Valsts kase konts Nr.LV43TREL9802419010000 
Atzīme maksājumā: tirdzniecība Gaujas svētkos 27.05.2017, EKK 09514, NR.____ (tirdzniecības numurs) 

17. Ja tirdzniecībai ir nepieciešama elektrība, apmaksa par patērēto elektroenerģiju jāveic atsevišķi, 

apmaksājot pašvaldības sagatavotu rēķinu, pamatojoties uz Ādažu novada domes 2016. gada 10. 

maija Domes lēmumu Nr.98 “Par maksas noteikšanu par elektroenerģijas pieslēgumiem” 

(http://www.adazi.lv/upload/lemumi_noteikumi/ln_2016/ln_2016_04_26/ln_2016_05_10/98_m

aksa_elektriba_labots.pdf 

18. Rēķins par elektrību jāatmaksā uz norādīto bankas kontu ar atzīmi: 
              elektrība Gaujas svētkos 27.05.2017, EKK 2223, NR._____________ (tirdzniecības numurs) 

19. Ja tirgotājs uz gadatirgu nav ieradies, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. 

20. Ja tirgotājs veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortiments precēm, tad nodevas 

apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes. 

21. Tirgotājam pēc pašvaldības pārstāvja pieprasījuma jāuzrāda šādi dokumenti: 

21.1. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija (fiziskai personai – 

apliecinājums, ka tā atbilstoši likumam „Par iedzīvotāja ienākuma nodokli” var 

nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas);  

21.2. dokumentu kopija, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, ja tirgo pārtikas preces; 

21.3. licences (speciālās atļaujas) kopija, ja uzņēmējdarbības veidam nepieciešama licence; 

21.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumentu kopija, ja tirgo pašu ražotu 

lauksaimniecības produkciju (tikai fiziskas personas). Organizators par to jābrīdina 

iepriekš, izdarot atzīmi pieteikuma veidlapā. 

22. Iebraukšana teritorijā no Gaujas ielas plkst. 6.00–7.30 un uzrādot maksājuma uzdevumu, tiks 

izsniegta tirdzniecības atļauja, kam jāatrodas tirdzniecības vietā redzamā vietā. 

23. Novietot transportu blakus tirdzniecības vietai tehniski nav iespējams, izņemot gadījumu, ja 

tirdzniecība tiek veikta no speciāli tirdzniecībai aprīkotas automašīnas 

24. Tirdzniecības laikā tirgotājs atbild par ugunsdrošības noteikumu, darba drošības noteikumu un 

sanitāro prasību ievērošanu tirdzniecības vietā. 

25. Beidzot tirgošanos, tirdzniecības vieta jāatstāj sakopta un tīra. 

Ādažu Kultūras centrs 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 

tālr. 67997171, www.adazikultura.lv, https://www.facebook.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.adazi.lv/upload/lemumi_noteikumi/ln_2016/ln_2016_04_26/ln_2016_05_10/98_maksa_elektriba_labots.pdf
http://www.adazi.lv/upload/lemumi_noteikumi/ln_2016/ln_2016_04_26/ln_2016_05_10/98_maksa_elektriba_labots.pdf
http://www.adazikultura.lv/
https://www.facebook.com/

